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Vi vill lyssna på våra medarbetare
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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Melodikrysset v.36 - 8 september

Melodikrysset lördag kl. 10.03 i P4. Lösningen ska vara inne senast onsdag i nästa vecka

Adress: Melodikrysset, Sveriges Radio P4, 109 12 Stockholm

Namn:.....................................................................................................................................................

Adress:...................................................................................................................................................

Postadress:...............................................................................................................................................
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Valinformation
Öppethållandetider i vallokal och förtidsröstningslokal: 
Vallokal den 9 september – Kulturhuset
Åsele omland 08.00 - 20.00
Åsele centralort 08.00 - 20.00

Förtidsröstningslokaler:
Kulturhuset, Åsele
V 36 mån-tis 16.00 - 18.00 tor-fre 16.00 - 18.00
  lör 10.00 - 12.00
 sön  08.00 - 12.00   15.00 - 20.00
Servicehuset Duvan, Fredrika  
V 36 ons 14.00 - 18.00 sön  12.00 - 16.00

Budröstning
Den som på grund av hög ålder, sjukdom eller funktionshinder 
eller är intagen på häkte eller kriminalvårdsinstans och inte kan 
ta sig till en röstningslokal/vallokal, kan rösta via bud. Den som 
bor eller vistas vid en lantbrevbärarlinje kan också budrösta med 
hjälp av lantbrevbärare. Särskilt budröstningsmaterial finns i 
vallokal, förtidsröstningslokal och hos lantbrevbäraren.

Ambulerande röstmottagning
Väljare som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller ålder 
inte själva kan ta sig till ett röstmottagningsställe får om de begär 
det lämna sin röst i bostaden till särskilt förordnade röstmottagare, 
så kallade ambulerande röstmottagare. Kontakta kommunens 
valkansli för ytterligare information 0941-140 09 eller 140 39.

Id-handling
Väljaren ska alltid ha med sig en ID-handling för att kunna 
styrka sin identitet vid röstning.

Röstkort
Senast den 22 augusti ska röstkorten vara utdelade.
Vid förtidsröstning i en röstmottagningslokal är det ett krav att 
Du har röstkortet med dig.
Har du inte fått något röstkort eller om du tappat bort det kan du 
få ett nytt från valnämndens kansli, tel 140 09 eller 140 11.
Valnämnden
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Centerpartiet på egna ben
Centerkvinnorna, Centerpartiet

OFFENTLIG AUKTION
För delägares gemensamma räkning utbjudes härmed fastighe-
ten Vilhelmina Bäsksjö 1:79 till försäljning vid offentlig auktion 
hos advokat Monica Hedman, Torget 3, Lycksele 
den 14 september 2018 kl 10.00.

Fastigheten säljes med särskild friskrivning för säljarna vad 
gäller fastighetens skick. Yttrande kan komma att krävas om 
förköp samt förvärvstillstånd.

Vid klubbslaget skall köparen kontant erlägga 20% av inrops-
summan samt återstoden senast inom en månad härefter, eller 
om förvärvstillstillstånd erfordras, 50% av den totala köpeskil-
lingen samt, så snart beslut om förvärvstillstånd föreligger för 
köparen, resterande del av köpeskillingen.

Fastighetens areal är totalt 26 ha, varav åkermark 3 ha, skogs-
mark 5 ha, impediment 17 ha samt tomtmark 2 000 kvm.
På fastigheten finns ett bostadshus om 1 rok på bottenvåningen 
samt oinredd vind. El, vatten och avlopp saknas. Övriga bygg-
nader består av två st lador och ett härbre i timmer.

Närmare uppgifter om fastigheten kan erhållas av undertecknad 
god man enligt samäganderättslagen.Visning av fastigheten sker 
enligt överenskommelse.

Advokat Monica Hedman, Torget 3, 921 31 Lycksele
Tel 0950-105 70
info@advokathedman.se
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SHOPPING
WEEKEND
TVÅ OLIKA HELGER I SUNDSVALL
27-28/10 SAMT 24-25/11 

Häng med till Sundsvall och IKEA för en härlig 
weekend med shopping och hotellboende!

Paket inkl. bussresa, fika, logi och frukost. 790:-*
Bussresa, kaffe med fralla på nedresan, 
centralt boende på Quality Hotel inkl. 
frukost, busstransfer mellan hotellet och 
IKEA lördag och söndag. 
* Del i dubbelrum. Tillägg enkelrum: 250:-
 Barn under 12 år halva priset.
 Villkor finns på backstromstrafik.se

OBS! ANMÄLAN SENAST 14 DAGAR FÖRE AVRESEDATUM
Tel: 070-651 54 70 E-post: hendrik@backstromstrafik.se

Mer information
finns på:

backstromstrafik.se

+ BUSSRESA

+ HOTELL

SPRÅKCAFÉ TORSDAG 6/9 KL 13.00
Vi träffas varannan torsdag kl 13.00 på biblioteket
i Åsele, första gången den 6 september.
Ibland har vi kulturinslag, ibland samhällsinformation, 
men oftast är det elever från folkhögskolan som 
berättar sin historia.
Frågor? Skicka SMS till Christer 070-236 56 77. 
Arrangörer: Biblioteket i Åsele, Vindelns folkhögskola och Vuxenskolan.

Ökad valfrihet för våra äldre –
Åsele kommun FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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Antika vapen köpes
Mynningsladdade gevär och pistoler, säl-/lod-
bössor med tillbehör, köpes av seriös samlare.
072-93 88 287.

2. Urban Larsson, 48 år, Entreprenör, Dorotea
Frågor jag brinner för är:

Primärvård:
Akutvård:
Psykisk hälsa oavsett ålder:
Lycksele lasarett: Det lagom stora sjukhuset som är så viktigt för hela länet.

Jag är en driven entreprenör som bor i Dorotea. Andra beskriver mig som vetgirig 
positiv tjurskalle som aldrig ger upp. 
Fick en stroke när jag var 30 år. Så jag vet hur viktigt det är att få snabb och kunnig 
hjälp när man behöver. Efter min första mandatperiod ser jag många områden som 
behöver förbättras. En första mandatperiod som jag tycker varit fantastiskt rolig 
och lärorik.
Jag är fortfarande upprörd över orättvisorna!
Jag är trött på centraliseringen och att så mycket av självklar service koncentreras 
till några få platser. Jag är rent ut sagt rasande över att många politiker inte vill 
kännas vid hela länet.

Jag är väl medveten om att en fungerande vård och basservice är oerhört viktig 
för att människor skall kunna bosätta sig, leva och verka på mindre orter.
Vill du ha en ledamot i Västerbottens läns landsting som kämpar hårt för lands-
bygd och glesbygd i vårt län, kryssa mig.
Ett kryss på mig är ett ställningstagande för likvärdig och tillgänglig nära vård!

Kryssa Centerpartiets kandidat nr 2
Urban Larsson
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 Apg. 4:12
Slussfors Fria församling • www.segertonen.se/viktigt.html

FRAMÅT – inte bakåt!
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Höstupptakt i Åsele lördag 15 september!
Samåkning från Vilhelmina kl 09.00, fika i kaffestugan på hem-
bygdsområdet i Åsele kl 10.00. Visning av utställningar och berät-
telser om bygdens historia. Bokbord med Bernhard Nordhs böcker 
och Dorotea-, Vilhelmina- och Risbäcksborna m fl. Lunch.
Kostnad inkl fika, lunch och resa: 100 kr för medlem, 150 kr övriga. 
Anmälan och önskemål om samåkning Evonne Sandqvist
tel 070- 214 65 54 senast onsdag 12 september. 
Vi hälsar alla intresserade välkomna!

Lappmarkens släkt- och bygdeforskare  Bernhard Nordh-sällskapet   Medborgarskolan

Jägarexamenskurs hösten 2018!
Nu startar vår jägarexamen i Åsele.
Kursstart: Måndagen den 22 oktober klockan 18.00.
Kostnad: 2700 kr inkl Svenska Jägareförbundets
bokpaket. (Provavgifter tillkommer).
Antal träffar: 15. Ledare: Hans Albertsson.
Anmälan: www.studieframjandet.se/vasterbotten
(sökord jägarexamen). Eller 0950-40 24 60 eller
070-543 00 78.

HALLÅ ÄLGJÄGARE!
Jag köper upp hudar även i år.

Hämta salt utanför min verkstad, Bragegatan 17.

B-Å J:s Byggservice
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Varf t?

Del 3/3 av våra viktigaste 
arbetsområden:

• Målsä tet i k en ska 
förtydligas och mätbara mål tas fram.

• Ta fram detaljplaner som medger a ak a boenden i 
strandnära områden.

• Åsele kommun och de kommunala bolagen ska arbeta 
ör a a ny a av varandras kunskaper 

och resurser och kunna minska administra

• Åsele Energiverk som moderbolag i koncernen med 
Åsele Kra t ska dela ut vinst
kommun som ägare. Utrymme finns för de a utan a
göra avkall på amorteringar. Åseleborna ska få del av 
vinsterna, t.ex. genom a unna ha gatubelysning tänd 
längre perioder.

• Öppna trygghetsboende i kommunen.

  5/9   16.00-17.00   - Åsele
  7/9   16.00-17.00   - Åsele
  8/9   11.00-12.00   - Åsele (vi bjuder på kolbullar!)

Vi svarar på dina frågor och lyssnar gärna på idéer!

Inga valaffischer f t.
Vi har valt a te trycka upp och placera ut några valafficher i år, då 
vi vill spara på både ekonomiska och miljömässiga resurser.
 

Kom och träff t!

Enar Nordin, 70 år (Ny medlem inför valet 2018)
Pensionär

- Jag vill vara med och påverka och ha inflyt t
delar den ideologi jag har. Mina vik aste områden är
skola, vård och omsor a.

Joel Hellman, 29 år (Ny medlem inför valet 2018)
Företagare

- Jag tr apar en miljö
där Åseleborna trivs, både nu och för fram enera . 
Det finns så mycket möjligheter här och människor som 
hjälper varandra. Det är något både fint och unikt som 
gör mig stolt a .

• Vill du ha skjuts till vallokalen?
Kontakta Brage på telefon 070-397 47 19 eller 661 02.

• Vill du läsa mer om Åselepartiet?
Gå in på vår Facebook-sida:
www.facebook.com/aselepartiet
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Stoppa socialistalliansen i Landstinget: S, V och MP. De budgeterar år 
efter år för en brist på över 100 miljoner till länets sjukvård.
Vi pensionärer är ca en tredjedel av Inlandets befolkning.

motsvarande andel invalda pensionärer med och bestämmer 
landstingspolitiken. Vi står för erfarenhetsgrundat omdöme!
•  Lycksele lasarett kvar.  
•  Sjukstuga med vårdplatser samt ambulans i alla kommuner  
•  Utveckla glesbygdsmedicin och psykvård – speciellt för barn
•  PSA-test mot prostatacancer och kvinnlig cancervård 
 i forskningsfronten
•  Näringslivsutveckling och kultur i HELA länet  
 – för befolkningsutveckling!
•  Väl fungerande busslinjer genom HELA länet

SKATT SKA INTE GÅ TILL FÖRLUSTER I VÄLFÄRDEN!

Kryssa Jarl Folkesson 
74 år nr 4 på Centerns 
blå lista för Inlandet i 
Landstingsvalet
– för erfarenhet och 
pensionärsperspektiv

X

Kvalité och Service - det syns!

LYCKSELE • 0950-664 11

VÄLKOMMEN!Tidsbeställning
0950-664 11

Kryssa Nicke Grahn i Landstingsvalet

Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

BAM (Bra Arbets Miljö) Utbildning
i Lycksele med 2 sammankomster:
27 sept & 11 okt, med hemuppgifter mellan kurserna

Lämplig för: skyddsombud, chefer, arbetsledare m. �.
Passar både små-, stora företag och offentlig sektor.

Anmälan senast 20 september. 
Begränsat antal platser, Först till kvarn …

Faktablad med info. och pris, �nner Ni på 
www.muek.com, där �nner Ni också övriga MUEK-kurser

info@muek.com, 070-535 35 86, www.muek.com
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Ta vara på
det friska!
Kom och var med på en dag fylld med livslust måndag 
den 24 september 9.30–15.30 på Ansia konferens  
i Lycksele.Nämnden för Folkhälsa och primärvård i södra  
Lappland samt nämnden för funktionshinder och habilitering 
inbjuder till en livslustdag.

Arrangörerna bjuder på kaffe med smörgås på förmiddagen 
samt kaffe med kaka på eftermiddagen. Lunch finns att köpa på 
Skogskåtan men måste beställas vid anmälan. Ange i din anmä-
lan allergier eller önskan om specialkost.

Ämnet för dagen är psykisk hälsa. Föredragande är bl.a. 
Susanne Rolfner Suvanto, leg, sjuksköterska och fil.mag. i peda-
gogik. Susanne har haft en rad uppdrag på nationell nivå, bland 
annat som särskild utredare av en nationell kvalitetsplan för 
äldreomsorgen. Hon har nyligen tilldelats titeln ”Snäll aktivist”. 
Susanne är idag verksamhetsansvarig för Omvårdnadsinstitutet. 

Lars Jacobsson, Professor emeritus och överläkare i psykiatri vid 
Umeå Universitet och Västerbottens läns landsting. Lars kommer 
att dela med sig av sin djupa kunskap och sina mångåriga er-
farenheter i ämnet psykisk ohälsa i befolkningen.

Hela programmet finns på www.vll.se. Anmälan senast den 
13 september till annelie.bygden@vll.se. Har du frågor,  
kontakta Anne-Lie Bygdén på telefon 0950-394 65.

Välkommen!

Vi stödjer lokalt företagande
Centerkvinnorna, Centerpartiet

Det unga partiet "Åseles framtid"
Läs om de unga kandidaterna till kommunfullmäktige

på Facebook  "Åseles framtid – politiskt parti".
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Kurser HÖSTEN 2018 hos MUEK:
Mathias Utbildning/Entreprenad Konsult

INFO

V
E

C
K

A
 4

3

{ 

* Vecka 43, 22-26 okt kör vi alla YKB delkurser i sträck. 

Kursfakta och fler kurstillfällen finns på www.muek.com
Info/anmälan: info@muek.com, 070-535 35 86, 070-535 11 77

NYHETER: • Uppdaterade YKB-utbildningar • Certifierad som 
säkerhetsrådgivare för farliga godstransporter • Håller arbets-
miljöutbildningar på företag. 
* Alla våra Arbete på väg kurser, APV, nivå 1-4, är förberedande för att avlägga 
SIK-prov på Trafikverket. ”SIK” = Skandinavisk Infrastruktur Kompetens
På Trafikverkets Nya Objekts krävs att man avlagt SIK-prov på Trafikverket

MUEK har egna instruktörer för: Truck, Heta Arbeten, Travers, Telfers, Lift, 
Entreprenadmaskiner, Arbete på väg-kurser, ADR, YKB-fortbildning, Bas U-P, 
Första Hjälpen, Brand, Fordonskran, Ställningsbyggnad m.m, m.m.
Vi kan även komma till er arbetsplats och utbilda Er, hör av Er för info/offert.

Ti  28 aug Lift ..................................................... Lycksele 
Må  10 sep APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
Ti-on  11-12 sep APV 3A .............................................. Lycksele
On  19 sep Heta arbeten ..................................... Lycksele
To  20 sep HLR.................................................... Lycksele
Ti  25 sep  Uppstart truck A-B Industrin Lse 1  Lycksele
On  26 sep  Ställningsbyggnad ........................... Lycksele
To  27 sep BAM dag 1 ........................................ Lycksele
To  04 okt ESA 14 ............................................... Lycksele
To-fr   04-05 okt ADR rep grund  ................................. Lycksele
Fr  05 okt ADR rep klass 1 ................................ Lycksele
Må  08 okt APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
Ti  09 okt Färdigställn. Truck A-B Industrin Lse 1  Lycksele
On  10 okt Travers/telfer/säkra lyft ................... Lycksele
To  11 okt Lift ..................................................... Lycksele
To  11 okt BAM dag 2  ....................................... Lycksele
Lö  13 okt YKB 3 ................................................ Lycksele
Fr  19 okt YKB 3 ................................................ Storuman
Lö  20 okt YKB 3  ............................................... Storuman

* Må 22 okt YKB 1 ................................................ Lycksele

* Ti  23 okt YKB 2/Säkra lyft ............................... Lycksele

* On  24 okt YKB 3  ............................................... Lycksele

* To  25 okt YKB 4  ............................................... Lycksele

* Fr  26 okt HPV/YKB 5 ........................................ Lycksele

Ti  06 nov APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
On-to  07-08 nov APV 3A .............................................. Lycksele
On  14 nov Bas U och P ...................................... Lycksele
To  15 nov Fallskydd ........................................... Lycksele
Fr  16 nov YKB 3 ................................................ Lycksele
Må  19 nov ADR 1.3 ............................................. Lycksele
Ti-on  20-21 nov ADR rep grund .................................. Lycksele
On  21 nov ADR rep klass 1  ............................... Lycksele
To  22 nov ADR rep tank  ................................... Lycksele
 Må-on  19-21 nov ADR grund  ....................................... Lycksele
On  28 nov Uppstart Truck A-B Industrin Lse 2  Lycksele
Ti  04 dec APV 1 & 2 .......................................... Lycksele
To  06 dec Heta arbeten ..................................... Lycksele
On  12 dec Färdigställn. Truck A-B Industrin Lse 2  Lycksele
To  13 dec Travers/telfer/säkra lyft  .................. Lycksele
Ti  18 dec Lift ..................................................... Lycksele
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LAGREN FYLLDA INFÖR VINTERN
Torr 30 och 40 cm ved samt småsäck.

Önskar ni speciella längder så kapar & klyver vi.
Släpvagn finns att hyra.

VILHELMINA VEDBOD 070-564 92 79

Nytt ledarskap för Åsele FRAMÅT
Centerkvinnorna, Centerpartiet

OPTIKER
Välkommen att beställa tid för synundersökning. Enkelslipade 

glasögon fr 495:-, progressiva glasögon med bred läszon fr 1 495:-.
SOLKAMPANJ! Enkelslipade solglasögon från 495:-.

Progressiva solglasögon från 1.495:-.
ICS Optics, Leg Optiker Richard Nordenstam, 

Ny adress: Grubbgatan 5, Lycksele. Tel. 0950-140 40, 070-789 58 89

KARATE
Är du intresserad av att börja träna karate?
Karate erbjuder en allsidig träning, för alla åldrar.
Välkomna till sporthallen för att pröva på.
Måndagar & torsdagar: Barn kl 18.00 & vuxna kl 18.30.
För inf ring Sylve; 072/553 33 76.
Välkomna!                         Åsele Shotokan Karate Klubb

Berättarkväll på biblioteket
Onsdag 12 september kl 18.00.

Kom & lyssna och minns tillsammans med Elly Gunnarsson, 
som växte upp i Åsele med sina bröder. Det blir bland annat 
minnen från Åsele sjukstuga och minnen av Åseleprofiler. 
Elly håller på att skriva ner sina minnen i en bok om Åsele.

Varmt välkomna till en härlig kväll, vi bjuder på fika!
Studieförbundet Vuxenskolan och Åsele bibliotek
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Nytt ledarskap!

Ett bättre politiskt klimat för kommunen framåt.
Centerpartiet vill visa vägen.

Älgar köpes!
Lämnas i Svedjan/Åsele hos Lennart Grönlund

Älgarna kan lämnas alla dagar efter 
överenskommelse. Innan ankomst och för 
aktuellt pris ring: 070-580 19 68, Lennart.

OBS! Röda organ måste medfölja såsom hjärta, lungor, lever, 
njurar och även mjälte och skalle skall medfölja. 

Vi säljer även Canada-pulkor. 
Ansvarig köpare: Söderlunds Skog & Vilt i Lycksele 070-660 56 08.

Söker Ni boende eller lokal?
4:a uthyres omgående i Åsele centrum.
3:a uthyres omgående i Åsele centrum.
Butiks- eller verksamhetslokal i Åsele centrum.

Ring för mer 
information 

070-602 22 27.
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Nominera en klok person 
till vårt fullmäktige.
Det är enkelt!

Som kund hos Länsförsäkringar Västerbotten är 
du också delägare. Därför är du med och bestäm-
mer. Använd ditt inflytande genom att nomine-
ra någon till vårt fullmäktige – bolagets högsta  
beslutande organ. Gör det senast 15 september 
på fullmaktigeval.se.

Centerpartiet stödjer fjärrundervisning. 
Öka möjligheterna till studier och 
utbildning i vår kommun.
Centerkvinnorna, Centerpartiet
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